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 สุดคุม้!!! เท ีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก 

 เท ีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ ณ เมอืงจูไห่  

 ถ่ายรูปคู่รูปป้ันสาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ 

 พรอ้มชมโชวอ์ลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ท ีพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน 

 ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถูก..!!!! 

 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชยีที ่The Venetian Resort และชมิขนมทารต์ไข่ขึน้ชือ่ของมาเก๊า 

 

** รวมน ำ้หนกักระเป๋ำทำ่นล่ะ 20 กโิลกรมั และ มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งท ัง้ไป และกลบั แล้วเจำ้ *** 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   
 

วนัที่    12-14 ก.พ. / 23-25 ม.ีค / 22-24 ม.ิย. 60                    รำคำ   11,900   บำท 
          10-12 ก.ค. / 22-24 ก.ย. 60          
 

วนัที่    16-18 เม.ย. 60                                                             รำคำ    13,900  บำท           
 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่มำเก๊ำ-เวเนเชีย่น-จูไห ่

3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ Air Asia (FD) 
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วนัที่    04-06 พ.ค/ 10-12 ส.ค. / 22-24 ต.ค 60                      รำคำ    12,900  บำท 

 

 

 

 

1. เชยีงใหม่-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิ

ทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จูไห่ 

2. จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีนี-่วัดผู่โถว-

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนห

มงิหยวน+โชว ์

3. จูไห่-มาเก๊า-เชยีงใหม่ 

 

 

 

วนัแรก        เชยีงใหม-่มำเก๊ำ-เจำ้แมก่วนอิมรมิทะเล -โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น-จูไห ่

09.30 น. 

 

คณะพรอ้มกันที่สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยี ประตู 7 โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

 

11.55 น. ออกเดนิทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เท ีย่วบนิที ่FD752 

(มบีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลำท้องถิ่นเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง “มำเก๊ำ” เป็นเมืองที่ม ีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดย

มชีาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั ้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อติดต่อคา้ขายกับชาวจีนและมาสรา้ง

อาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ ีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน

สามารถเรยีกไดว่้าเป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพิร์ลในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิม

ของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธส่ีง

มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขต

ปกครองพิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ
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หนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...จำกน ัน้ผำ่นชมเจ้ำแมก่วนอิมริมทะเล  รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยืนบน

โคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องใน

โอกาสส่งมอบคืนใหก้ับประเทศจนี .. ..จากนัน้น าท่านมายัง ซำกประตูโบสถ์เซนต์

ปอล  ท ี่สรา้งขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลัย

เซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของ

วทิยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาค

ตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่างพิถพีิถันขณะที่ซากประตู

โบสถเ์ซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซนำโด้สแควร ์ซึ่ง

โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรม

สไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท ี่ยวและแวะซื้อสินคา้ท ีม่ชีื่อเสียงและสินคา้แผง

ลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพื้นเมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพับห่อ

สาหร่ายที่ขึน้ชือ่. ..น าท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลอง

ลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็น

โซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่านไดสั้มผัสกับภัตตาคาร

กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ท ีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า

300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอื

กอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ล่องไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสิโนซึง่ม ีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่

อนุญาตใหเ้ด็กที่มอีายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตใหท้ าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสุภาพ) … เดนิทำงสู่จูไหโ่ดยรถ

โคช้ปรบัอำกำศผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสมัภำระของทำ่นเอง 

(ระยะทำงระหวำ่งด่ำนประมำณ 500 เมตร)   ในกำรเดนิทำงข้ำมดำ่นและผำ่น

พธิกีำรตรวจคนเข้ำเมอืงใชเ้วลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำท ี เมอืงจูไห่เขต

เศรษฐกจิพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห่”  ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิห ้

เป็น “เมอืงมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” น าท่านเขา้ท ีพั่ก 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 
เขำ้สู่ท ีพ่กั จูไห ่ 365 YISHU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่อง      จูไห-่ถนนคูร่กั-สำวงำมหวหีนี-่วดัผูโ่ถว- พระรำชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรอืบวัหมิะ และชมสินคำ้พืน้เมอืงของเมอืงจู

ไห ่อำทเิชน่ ใบชำ หยก ครมีไขมุ่ก ผำ้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝำกคนทีท่ำ่นรกั จากนัน้ชม

สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ท ีม่ชีือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร 

ถอืไข่มุกอยู่รมิทะเล ...น าท่านสู่ วดัผู ่โถว นมัสการองคสั์งกระจายเพื่อความอุดม

สมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสุีข

สวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายุยืนนาน จำกน ัน้เดนิทำงผ่ำนชม

ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนติกซึ่งทาง

รัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้ าไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นยิมของ

บรรดาคู่รักทัง้หลาย 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนูพเิศษ เป๋ำฮื้อ + ไวนแ์ดง  

 

....จากนัน้น าท่านสู่พระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ 

กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี ้ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืง

จูไห่ ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มีเนื้อท ี่ 1.39 

ตารางกโิลเมตร มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท ีร่าบ สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้ง

ขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ม ี

ขนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ย

ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้

เลีย้ว น าท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสยีง ซึ่งประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ 

อาท ิเฉยีนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพิธปีราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อีก

มากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 เขำ้สู่ท ีพ่กั จูไห ่ 365 YISHU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ำม     จูไห-่ชอ้ปป้ิงตลำดกงเป่ย-มำเก๊ำ-เชยีงใหม ่

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 ... .จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดที่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน 

LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบ

รนดเ์นมดังต่างๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคุณผูห้ญงิ   

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่มำเก๊ำโดยรถโค้ชปรบัอำกำศผำ่นด่ำนกงเป่ย ทำ่น

จะตอ้งลำกกระเป๋ำส ัมภำระของท่ำนเอง (ระยะทำงระหวำ่งดำ่นประมำณ 500 

เมตร) ในกำรเดินทำงขำ้มดำ่นและผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงใชเ้วลำในกำร

เดนิประมำณ 45-60 นำท ี 

 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า  

16.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพื่อเดนิทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย 

เท ีย่วบนิที ่FD753  (มบีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

 

17.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่  โดยสวัสดภิาพ….                            

** ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น ***  

 

*** ในกรณีที่ลูกคำ้ถอืพำสปอรต์ตำ่งชำตหิรอืเป็นชำวตำ่งชำต ิกรุณำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ที่ของ

บรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ ***  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ        กรุณำเตรยีม      - ทิปไกดท์้องถิน่ วนัละ 10 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน  ตอ่คน ตอ่วนั 

     - ทิปคนขบัรถ วนัละ  10 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน ตอ่คน ตอ่วนั 

                                        รวม 3 วนัเท่ำกบั 60 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน  

**** มำเกำ๊ และ ฮอ่งกง ช ำระเป็นเงนิสกุลเหรยีญฮอ่งกง **** 

**** จูไ่ห ่และ เซนิเจิน้ ช ำระเป็นเงนิสกุลหยวน **** 

*** สว่นทิปของหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จู

ไห่ เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้ักท่องเที่ยวทั่วไปไดรู้จ้ัก ใน

นามของรา้นรัฐบาล คือ บวัหมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้บันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ

วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถำ้หำกลกูคำ้ไม่มคีวำมประสงคจ์ะเขำ้

รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จำกท่ำนเป็น

จ ำนวนเงนิ 300 หยวน,เหรยีญฮอ่งกง / คน / รำ้น  
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โปรแกรม :  มำเกำ๊-เวเนเชีย่น-จูไห ่3D 2N   (FD) AIR ASIA 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่12-14 ก.พ. / 23-25 ม.ีค. / 22-24 ม.ิย 
60 
        10-12 ก.ค. / 22-24 ก.ย. 60 

11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที ่16- 18 เม.ย. 60 13,900 13,900 13,900 3,500.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. / 10-12 ส.ค. / 22-24 ต.ค 
60 

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

 
 
กรุณำอ่ำนหมำยเหตุใหล้ะเอียดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหตุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยที่

ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

  ล่วงหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทำงจ ำนวน 15 ท่ำน ขีน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่ึง 

15   ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทำงดว้ยโดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบล่วงหน้ำ 

7 วนักอ่นกำรเดนิทำง   

 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภำวะอำกำศ  

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั  

 

อตัรำนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ชั้นนักท่องเท ีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน จ านวนคนและมค่ีาใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
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3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่ายกกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพั่กบางแห่งอาจไม่มคีนขนกระเป๋า)  

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย่้อมอยู่ ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตก

ลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ  

9. ค่าประกันอุบัติเห ตุคุม้ครองในระห ว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท  ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

  ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

10.  ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท ี่มวีซ่ีาอยู่แลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทย

เท่านัน้) 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

3. ค่าธรรมเนยีมการท าวซ่ีากรณีท ีลู่กคา้เป็นพาสต่างชาต ิเช่น พาสสปอรต์เยอรมัน พาสสปอรต์ลาว 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

5. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

6. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบรกิารของ มัคคุเทศก ์) 

8. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  
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เงือ่นไขกำรจอง 

หมำยเหตุ : บุคกิง้จองมเีวลำอยูไ่ด ้24 ชม. นบัแตแ่จง้จองมำ 

1. ช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน โดยโอนเขา้บัญช ีท ีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรั้บเงนิเท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท ี่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ ีความจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีท ี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยินดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี้ เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัติเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็น

ตน้ 

 

กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน    เก็บค่าใชจ่้ายเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว  ในกรณีท ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักค่าใชจ่้ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิาร

ในส่วนของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ี่

เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ซึ่งมค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000  – 5,000 

บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บ 

ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่าง

นอ้ย 

3. น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะ น่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามที่สายการ

บนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบินมี

ปัญหา เช่น   สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มปัีญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย    และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

4. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดนิทาง

และไดด้ าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบินไปแลว้(กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. กรณีท ี่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึ่งรว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทั ้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พั ก 

ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล , 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วน

งานทีเ่ก ี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนือ่งจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท ี่ม ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บรษิ ัท จะ

ยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 


